ประเภทผูใ้ ช้น้ า......................

คาร้องฉบับที่
.............../25.....
เลขที่คาร้องลาดับที่ .............../25.....

คาร้ องเรื่อง ขอใช้ นา้ ประปา
ที่ทาการประปาเทศบาลตาบลไชยมงคล
วันที่…………เดือน………….……………..พ.ศ…………..
ข้าพเจ้า……………………………..……………………อายุ……..….ปี เชื้อชาติ..........………….. สัญชาติ………………...
อยูบ่ า้ นเลขที่..............................หมู่ที่…………..ถนน………..………….……….ตาบล…............................อาเภอ…...…………………
จังหวัด....................................โทร......................................ขอทาคาร้องยืน่ ต่อสานักการประปาเทศบาลตาบลไชยมงคล ดังนี้
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………
ตรวจเอกสารแล้ว  ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง ขาด...................................................
ลงชื่อ..............................................ผูย้ นื่ คาร้อง
...................................................................เจ้าหน้าที่
(............................................)
แผนที่สงั เขป

สารวจแล้ว ผูใ้ ช้น้ าจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมให้กบั การประปาเทศบาลตาบลไชยมงคล ดังนี้
1. ค่ามาตรวัดน้ า ขนาด Ø…………...จานวน………. ..……..เครื่ อง เป็ นเงิน…………………………….บาท
2. ค่าเช่ามาตรวัดน้ า ขนาด Ø…………...จานวน………………..เครื่ อง เป็ นเงิน…………………………….บาท
3. ค่าตรวจ
เป็ นเงิน…………………………….บาท
4. ค่าธรรมเนียมประสานท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ า
เป็ นเงิน…………………………….บาท
5. ค่าแรงขุดดินวางท่อ
เป็ นเงิน…………………………….บาท
6. ค่าทาสัญญาใช้น้ า
เป็ นเงิน…………………………….บาท
7. ค่าประกันการใช้
เป็ นเงิน…………………………….บาท
8. ค่าตรวจเส้นท่อ ขนาด............................
เป็ นเงิน…………………………….บาท
9. ค่าซ่อมถนนยาง / คอนกรี ต
เป็ นเงิน…………………………….บาท
10. เงินอุทิศ
เป็ นเงิน.............................................บาท
11. อื่น ๆ................................................
เป็ นเงิน .............................................บาท
12. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เป็ นเงิน…………………………….บาท
เป็ นเงินทั้งสิ้น
................………………….บาท
(…………………………………………………………………)

ลงชื่อ……………………...................…..ผูส้ ารวจ
(
)

ลงชื่อ…………………………………..ผูป้ ระมาณการ
( นายจักรพันธ์ ดวงเลขา )
นายช่างโยธา

ลงชื่อ…………………………………..ผูอ้ านวยการกองช่าง
( นายชูยศ ศรี วรขันธ์ )
เรี ยน นายกเทศมนตรี ตาบลไชยมงคล
……………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………….
(นายคมนา อรรถวิทยากุล)
ปลัดเทศบาลตาบลไชยมงคล

 อนุมตั ิ

 ไม่อนุมตั ิ

……………………………………………….............
ลงชื่อ…………………………………………...........
(นายสมโภชน์ นามประสิ ทธิ์ )
นายกเทศมนตรี ตาบลไชยมงคล

บ้านเลขที่…......................................
ถนน….............................................

ผูใ้ ช้น้ าหมู่............................................
เลขที่ผใู ้ ช้น้ า.........................................

ผูใ้ ห้สญ
ั ญาชื่อ...................................

วันที่ติดตั้ง................................................

หนังสื อสั ญญาการขอใช้ น้าในบ้ าน
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว………………………………….………………..............................................................................
ขอให้สานักการประปาเทศบาลตาบลไชยมงคล จัดการต่อท่อสาหรับส่ งน้ าประปาเข้าในเขตในบ้านของข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้ายอมรับจะปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ของสานักการประปาเทศบาลตาบลไชยมงคล ตาบลไชยมงคล
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ดังข้อความที่แจ้งต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้ายอมให้สญ
ั ญาว่าจะไม่ซ่อมแซม หรื อยินยอมให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดทาการเกี่ยวข้องอย่างหนึ่งอย่างใดกับท่อที่ต่อไป
กับเครื่ องกั้นน้ า หรื อมาตรวัดน้ า โดยมิได้ขออนุญาตต่อสานักการประปาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคลเป็ นอันขาด และ
ถ้าสานักการประปาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคล ต้องซ่อมแซมแก้ไขเครื่ องเหล่านี้ดว้ ยเหตุใด ๆ แล้วข้าพเจ้ายอมใช้เงิน
ซ่อมแซมแก้ไขนั้นให้แก่สานักการประปาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคล
2. ในระหว่างที่ใช้สญ
ั ญานี้อยู่ ถ้ามีน้ ารั่วเปลืองไป ณ เวลาหนึ่งเวลาใดน้ าที่รั่วเปลืองไปนั้นจะเป็ นเพราะท่อที่ต่อ
ภายนอกมาตรวัดน้ า หรื อเครื่ องกั้นน้ าหรื อมาตรวัดน้ าชารุ ด และมิได้ซ่อมก็ตาม ข้าพเจ้ายอมใช้เงินให้แก่สานักการประปา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคลเป็ นค่าเสี ยหายทดแทนน้ ารั่วไป ตามที่เจ้าหน้าที่ประเมินแต่ถา้ ปรากฏว่าน้ ารั่วเปลืองไปนั้น
เป็ นเหตุการณ์ชารุ ดเสี ยหายอย่างหนึ่ งอย่างใด ซึ่ งข้าพเจ้าได้รายงานแจ้งเหตุเป็ นรายลักษณ์อกั ษรแก่สานักการประปาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลไชยมงคล ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของสานักการประปาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคลได้ตรวจพบแล้วนั้น
ข้าพเจ้าไม่ตอ้ งชดใช้ให้แก่สานักการประปาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคล
3. หากมีน้ ารั่วภายในมาตรวัดน้ า อาจเป็ นเพราะท่อส่ งน้ าภายในมาตรวัดน้ าชารุ ด หรื ออุปกรณ์ภายในบ้านชารุ ดก็ตาม
ถือว่าเป็ นความผิดพลาดของผูใ้ ช้น้ า ผูใ้ ช้น้ าต้องชาระเงินค่าน้ าในแก่สานักการประปาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคล ตาม
ตัวเลขที่ปรากฏในมาตาวัดน้ า
4. แม้วา่ ในเวลาหนึ่งเวลาใดที่ใช้หนังสื อสัญญานี้อยู่ ถ้าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดของสานักการประปาองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลไชยมงคล ตรวจพบว่ามาตรวัดน้ าที่ติดตั้งไว้สาหรับการใช้น้ าในบ้านมีผใู ้ ดเปิ ดโดยมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี หรื อมี
ผูถ้ กู ต้องทาให้เสี ยหายก็ดี หรื อตามที่ประทับผนึ กไว้น้ นั แตกชารุ ด หรื อมีผทู ้ าลายเสี ยหายก็ดี ถ้ามีเหตุเช่นนี้แล้ว ข้าพเจ้ายอมใช้
เงินให้แก่สานักการประปาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคล ในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ าให้ และชาระค่าชดเชยจานวนน้ าที่สูญ
หายไปตามที่เจ้าหน้าที่ประเมิน รวมทั้งค่าปรับฐานผิดระเบียบว่าด้วยการใช้น้ าประปาอีก 3,000 บาท เป็ นอย่างน้อย
5. ข้าพเจ้ายอมให้เจ้าหน้าที่ของสานักการประปาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคล ซึ่ งมีหน้าที่เข้าในบ้านดังกล่าว
ได้ทุกเวลา ไม่วา่ จะเป็ นเวลากลางวันหรื อกลางคืนก็ตาม เพื่อตรวจมาตรวัดน้ าหรื อแนวท่อต่าง ๆ เมื่อจาเป็ นจะต้องตรวจ
6. ข้าพเจ้ายอมชาระเงินค่าน้ าประปาตามตัวเลขที่ปรากฏในมาตรวัดน้ า ซึ่ งสานักการประปาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ไชยมงคลจะได้ติดตั้งไว้สาหรับวัดจานวนน้ า ซึ่ งใช้ในบ้านเลขที่ดงั กล่าวนี้ และยอมเสี ยเงินค่าบริ การประจาเดือนและอื่น ๆ ซึ่ ง
ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับหรื อในอัตราซึ่ งจะได้แก้ไขกาหนดต่อไป

7. ข้าพเจ้ายินยอมชาระเงินค่าน้ าประปาให้กบั สานักการประปาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคล ในอัตราขั้นต่า
ตามที่กาหนด ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าใช้น้ าไม่ถึง 5 ลูกบาศก์เมตร/เดือน หรื อมิได้ใช้น้ าเลยในเดือนนั้น (อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าบริ การ
ประจาเดือน) สาหรับผูท้ ี่ได้รับส่ วนลดค่าน้ าหนึ่งในสามจะได้รับส่ วนลดเฉพาะส่ วนที่เกินจากอัตราขั้นต่าที่กาหนดใช้น้ า
8. ข้าพเจ้ายอมเสี ยเงินค่าบริ การประจาเดือนตามอัตราที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคลกาหนดไว้ในขณะนี้ หรื อ
ในภายภาคหน้า รวมทั้งภาษีมลู ค่าเพิ่มหรื ออื่น ๆ ที่จะได้กาหนดในโอกาสต่อไป
9. ข้าพเจ้าให้สญ
ั ญาว่าท่อหรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะต่อจากท่อเมนจนถึงมาตรวัดน้ า ข้าพเจ้าขอยกให้เป็ นสมบัติของ
สานักการประปาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคล ตาบลไชยมงคล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา และสานักการประปา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคลมีสิทธิ ที่จะตัดต่อให้ผอู ้ ื่นใช้ อันเป็ นผลประโยชน์ของสานักการประปาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลไชยมงคลได้ทุกประการ
10. หากข้าพเจ้าละเลยไม่ปฏิบตั ิตามข้อความต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ในหนังสื อสัญญานี้แม้แต่ขอ้ หนึ่งข้อใด สานักการ
ประปาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคล มีอานาจที่จะเลิกส่ งใช้น้ าในบ้านที่กล่าวนี้ และยกเลิกหนังสื อสัญญานี้เสี ยก็ได้ แต่
จานวนเงินต่าง ๆ ที่ขา้ พเจ้าจะต้องชดใช้ให้แก่สานักการประปาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคล ตาบลไชยมงคล อาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสี มา ตามที่คา้ งอยูเ่ วลานั้นมากน้อยเท่าใด สานักการประปาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคลมีสิทธิ ที่
จะฟ้ องเรี ยกเอาจากข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าได้รับข้อบังคับต่าง ๆ ว่าด้วยการใช้น้ าประปาของสานักการประปา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคล และข้าพเจ้ารับสัญญาโดยหนังสื อฉบับนี้วา่ จะปฏิบตั ิตามข้อบังคับที่ใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนี้
และหากสานักการประปาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคลออกข้อบังคับ
หรื อระเบียบอันได้เกี่ยวกับสานักการประปา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคลขึ้นในภายภาคหน้า ข้าพเจ้ายินดีจะปฏิบตั ิตามข้อบังคับนั้นทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………ผูข้ อใช้น้ า
(……………………………………….)
ลงชื่อ................................................................พยาน
(............................................................)

ลงชื่อ............................................................... เจ้าหน้าที่
(...........................................................)

เขียนที่ เทศบาลตาบลไชยมงคล
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า..............................................................อายุ...........ปี สัญชาติ........................เชื้อชาติ.........................
ตั้งบ้านเรื อนอยูเ่ ลขที่........................หมู่ที่............ซอย..............................ถนน.........................................ตาบล...........................
อาเภอ...........................................จังหวัด................................................ขอให้ขอ้ ตกลงกับสานักการประปาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลไชยมงคล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสี มา ในการยื่นคาร้องขอใช้น้ าประปา ดังนี้
1. แนวเขตที่ขา้ พเจ้าหรื อผูแ้ ทนข้าพเจ้า ได้ช้ ี ให้กบั เจ้าหน้าที่ของสานักการประปาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ไชยมงคล สารวจประมาณการวางท่อต่อน้ าในบ้านนี้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ อันพึงมีของข้าพเจ้า หากในโอกาสต่อไปมีผทู ้ กั ท้วงจนเป็ น
เหตุให้ขา้ พเจ้าพ้นจากกรรมสิ ทธิ์ นั้นแล้ว การประปามีสิทธิ์ ที่จะรื้ อถอนท่อประปา และงดจ่ายน้ าให้ขา้ พเจ้าได้ โดยข้าพเจ้าไม่มี
ข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้ น
2. ในการดาเนินการขอต่อน้ าประปา โดยข้าพเจ้าเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการวางท่อประปาจากจุดแนว
ท่อประปาเดิ ม ถึ ง จุ ดที่ ติดตั้งมาตรวัดน้ าครั้ งนี้ เมื่ อสานักการประปาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไชยมงคล ดาเนิ นการเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจดีวา่ บรรดาท่อ และอุปกรณ์การประปาต้องตกเป็ นสมบัติของสานักการประปาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลไชยมงคล หากภายหลังมีผใู ้ ดมาต่อน้ าจากท่อดังกล่าวมาต่อน้ าจากท่อดังกล่าวเป็ นสิ ทธิ์ ของสานักการประปาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลไชยมงคล ที่จะอนุญาตให้ต่อท่อได้โดยข้าพเจ้าไม่เรี ยกร้อยสิ ทธิ์ ใด ๆ ทั้งสิ้ น

ลงชื่อ.......................................................ผูข้ อใช้น้ า
(....................................................)

ลงชื่อ.......................................................พยาน
(....................................................)

ลงชื่อ....................................................... เจ้าหน้าที่
(..................................................)

